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Kampanya kapsamına giren borçların işlemiş yasal faizlerinin tamamı ve anaparasının % 35’
ine kadarı silinecektir.
Kampanya 2013 yılı Nisan ayı ve öncesine ait borçları kapsamaktadır.
2013 yılı Mayıs ayı ve sonrası borçlar kampanya kapsamına dâhil değildir.
Kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerimizin başvuru ve ödemelerini 1 Nisan 2017 –
30 Haziran 2017 tarihleri arasında yapmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan
başvurular dikkate alınmayacaktır.
Kampanya tarihleri arasında başvuran ve ödemesini yapmayan abonelerin yapılan indirimleri
iptal edilecektir.
Kampanya kapsamında faizi ve/veya anaparasının % 35’ine kadarı silinen borçların anaparası
tek seferde tahsil edilecektir.
Abonelerimiz başvurularını Müşteri Hizmet Merkezlerimize, Müşteri İşlem Merkezlerimize,
Çağrı merkezimize (4446 255), www.silelimgitsin.com veya mobil uygulamamıza, sözleşmeli
olduğumuz hukuk bürolarına (borcu yasal takibe düşen abonelerimiz için) yapabilirler.
Abonelerimiz kampanya kapsamına dâhil olan borçları ile ilgili detaylı bilgilendirmeyi ve
kimlik bilgilerinden hareketle sorgulama işlemini www.silelimgitsin.com üzerinden
yapabilirler.
Kampanya kapsamında ödeme işlemleri Müşteri Hizmet Merkezlerimizden, Müşteri İşlem
Merkezlerimizden, www.silelimgitsin.com adresimizden, mobil uygulamamızdan, anlaşmalı
bankalar ve PTT şubelerinden yapılabilecektir.
Kampanya kapsamında nakit veya kredi kartı ile ödeme yapılabilecektir.
Kredi kartı ile yapılan ödemelerde taksit imkânı anlaşmalı banka kartlarına yapılacak olup,
kart sahibi banka tarafından ödeme noktalarında yayınlanan taksit sayısı ve vade farkı
bankalar tarafından uygulanabilecektir.
Yasal takibe konu olmuş alacaklar için yapılan icra dosya masrafları ve avukat vekâlet ücretleri
kampanya kapsamı dışındadır. Bu maddeye göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak, ödemenin
tamamen yapılması durumunda tatbik edilen hacizler kaldırılır.
Başvuru tarihi itibari ile davaya konu olmuş ancak karara bağlanmamış olan alacaklar için
kampanyadan yararlanma şartı, karşılıklı sulh, feragat ve vazgeçmeye bağlıdır. Borcun
tamamen ödenmiş olması şartıyla bu kampanyadan yararlanılmak üzere karşılıklı vazgeçilen
davalarda verilen kararlar ile hükmedilen dava yargılama gideri, dava vekâlet ücreti, tazminat
ve fer ’ileri talep edilmeyecek ve bu alacaklar için icra takibi yapılmayacaktır. Vazgeçme
tarihinden önce ödenmiş olan yargılama giderleri ve vekâlet ücretleri ise geri alınmaz.
Bu kampanyanın yürürlüğe girdiği tarihten önce borçları yapılandırılan ve bu kampanyanın
yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödemeleri devam eden borçlular talep etmeleri hâlinde bu
kampanya hükümlerinden kalan borcun anapara tutarı esas alınarak yararlandırılacaktır.

